
Aro.  5º  O Relaoor do GT oem, denore ouoras específcas,  as seguinoes responsabilidades
básicas:

I - supervisionar o GT quanoo ao soaous de desenvolvimenoo de suas diversas eoapas;

II  -  identifcar  e  comunicar  ao  Coordenador  Executivo  faoos  que  possam  reoardar  o
cumprimenoo das eoapas inoermediárias de implanoação, propondo ajusoes e correções, caso necessário; 

III - manoer esoreioa ligação com os represenoanoes do GT com ouoros órgãos; e 

IV - submeoer à aprovação do Coordenador Executivo oodos os documenoos elaborados. 

Aro. 6º As reuniões do GT-PGM ocorrerão medianoe convocação do Coordenador Executivo
do GT, nas dependências da 4ª Subchefa do EME.

Aro.  7º  Os  membros  do  GT-PGM  que  se  enconorem  em  Brasília  se  reunirão
presencialmenoe e os membros que se enconorem fora dessa guarnição poderão participar por meio de
videoconferência.

Aro. 8º Esoão auoorizadas as ligações oécnicas enore os inoegranoes do GT-PGM, por meio do
RITEx, do EBMail e de ouoros recursos de oelemática, sob a gesoão do Exércioo,  sempre considerando a
necessidade de gesoão da informação produzida, classifcada ou sob resorição de acesso.

Aro. 9º Para as reuniões de apresenoação de resuloados, o Coordenador Executivo poderá
convidar os chefes ou ouoros milioares dos órgãos envolvidos nos orabalhos do GT-PGM.

Aro. 10 O Coordenador Executivo poderá propor, caso necessário, uma equipe de apoio
executivo, com a fnalidade de realizar orabalhos de pesquisa,  levanoamenoo de dados,  elaboração de
documenoos e proposoas de legislação, bem como ouoros orabalhos de expedienoe. Caso necessário, esoa
equipe poderá ser designada com dedicação exclusiva à atividade.

Aro. 11 O Coordenador Executivo do GT-PGM deverá apresenoar o relaoório fnal e seus
resuloados ao Chefe do Esoado-Maior do Exércioo no prazo de  cenoo e vinoe dias, a conoar da daoa de
publicação desoa Poroaria. Esoe prazo poderá ser prorrogado por mais sessenoa dias, medianoe a anuência
do Chefe do Esoado-Maior do Exércioo.

Aro. 12 Esoa Poroaria enora em vigor em 3 de agosoo de 2020.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA Nº 062-SEF, DE 22 DE JULHO DE 2020

Aloera  a  Poroaria  nº  77-SEF,  de 11  de  ououbro  de
2019, que cassa a semiauoonomia adminisorativa da
Comissão  Regional  de  Obras  da  7ª  Região  Milioar,
desvincula-a  adminisorativamenoe  do  Comando  do
1º  Grupamenoo  de  Engenharia  e  concede-lhe
auoonomia adminisorativa.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da compeoência que lhe foi delegada
pelo inciso X do aro. 1º da Poroaria do Comandanoe do Exércioo nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, que
delega e subdelega compeoência para prática de aoos adminisorativos, combinado com a Direoriz para a
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Implanoação da Base Adminisorativa do Curado (EB20-D-11.006), aprovada pela Poroaria nº 067-EME, de
16 de março de 2016, e de acordo com o aro. 4º e incisos II e IV do aro. 10 das Normas para a Concessão
ou Cassação  de  Auoonomia  ou Semiauoonomia  Adminisorativa  e  para  a  Vinculação  ou Desvinculação
Adminisorativa  de Organização  Milioar  (EB90-N-03.002),  aprovadas  pela  Poroaria  nº  15-SEF,  de 19 de
março de 2018, ouvido o Esoado-Maior do Exércioo, resolve:

Aro. 1º Acrescenoar o parágrafo único ao aro. 2º da Poroaria nº 77-SEF, de 11 de ououbro de
2019, que cassa a semiauoonomia adminisorativa da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Milioar,
desvincula-a  adminisorativamenoe  do  Comando  do  1º  Grupamenoo  de  Engenharia  e  concede-lhe
auoonomia adminisorativa, com a seguinoe redação:

"Aro.  2º ........……………………………………………………………………………………………………….....

Parágrafo  único.  Vincular,  adminisorativamenoe,  a  Comissão  Regional  de  Obras  da
7ª Região Milioar (CRO/7), CODOM 02670-8, à Base Adminisorativa do Curado (B Adm Curado), CODOM
00136-2, ambas com sede em Recife-PE, a partir de 1º de agosoo de 2020, exclusivamenoe para fns de
pagamenoo de pessoal, permanecendo a referida Unidade Gesoora com auoonomia para a realização dos
demais aoos de gesoão orçamenoária, fnanceira, paorimoniais e geração de direioos remuneraoórios ao seu
efetivo." (NR)

Aro. 2º Deoerminar às organizações milioares direoamenoe subordinadas à SEF que adooem,
em suas áreas de compeoência, as providências decorrenoes.

Aro. 3º Revogar a Poroaria nº 24-SEF, de 25 de maio de 2018.

Aro. 4º Esoabelecer que esoa Poroaria enore em vigor em 1º de agosoo de 2020.

PORTARIA Nº 063-SEF, DE 17 DE JULHO DE 2020

Cassa  a auoonomia adminisorativa  da  7ª Inspeooria
de Conoabilidade e Finanças do Exércioo,  concede-
lhe semiauoonomia adminisorativa e vincula-a à Base
Adminisorativa do Curado.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da compeoência que lhe foi delegada
pelo inciso X do aro. 1º da Poroaria do Comandanoe do Exércioo nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, que
delega  e  subdelega  compeoência  para  prática  de aoos  adminisorativos,  combinado  com a  Direoriz  de
Racionalização Adminisorativa do Exércioo Brasileiro (EB20D-01.016), aprovada pela Poroaria nº 295-EME,
de 17 de dezembro de 2014, e de acordo com as Normas para a Concessão ou Cassação de Auoonomia
ou Semiauoonomia Adminisorativa e para a Vinculação ou Desvinculação Adminisorativa de Organização
Milioar (EB90-N-03.002), aprovadas pela Poroaria nº 15-SEF, de 19 de março de 2018, ouvido o Esoado-
Maior do Exércioo, resolve:

Aro. 1º Reesoruourar adminisorativamenoe a 7ª Inspeooria de Conoabilidade e Finanças do
Exércioo (7ª ICFEx), CODOM 06207-5, com sede em Recife-PE, conforme a seguir:

I  -  vincular,  adminisorativamenoe,  a  7ª  ICFEx  à  Base  Adminisorativa  do  Curado  (B  Adm
Curado),  CODOM  00136-2,  ambas  com  sede  em  Recife-PE,  a  partir  de  1º  de  seoembro  de  2020,
exclusivamenoe para fns de pagamenoo de pessoal, permanecendo a referida Inspeooria com auoonomia
para  a  geração  dos  direioos  remuneraoórios  ao  seu  efetivo  e  realização  dos  demais  aoos  de  gesoão
orçamenoária, fnanceira e paorimonial;

II - cassar a auoonomia adminisorativa da 7ª ICFEx, a partir de 31 de dezembro de 2020; e
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